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Bredband                                                                                                                                              
Det visade sig att föreningen sitter fast i ett 12 års avtal med Telia. Det löper ut 2022. Vi 
undersöker nu andra möjligheter att för oss få ner kostnaden, mer information kommer. 

Comhem                                                                                                                                         
Många upplever störningar i comhem. Comhems uttag tillhör föreningen och får aldrig 
skruvas loss eller på andra sätt demonteras, slingan i dessa är seriekopplade och kan då 
störa signalen hos dina grannar. 

Garage och parkeringsplatser. 
Efterkontroll av de garage som fått anmärkningar gällande bl.a. elsäkerhet har skett.  
Det är många garage som används som förråd, råttor trivs och det är stor brandrisk. 
Garagen är enbart till för bilar ej förråd. Se även över motorvärmaruttaget, vid fel på detta, 
ta ut säkringen och gör en felanmälan. Det finns många som har parkeringsplatser och som 
ej använder dessa, vi har kö till både garage och parkeringsplatser. Säg upp om du ej har 
någon bil att ställa där. 
 
Råttor 
Mata ej fåglarna i närheten av husen, släng soporna i miljörummen, ställ inget ätbart 
utanför dörrarna. Har du problem med råttor i din närhet, tag kontakt med Anticimex tel. 
075-2451000, kundnummer 4299916. Släng inte dina hushållssopor i papperkorgarna på 
väg till garage el parkeringen, använd miljörummen. Detta är ett smörgåsbord för råttorna. 
 
Felanmälan 
Det är viktigt att vi vid problem med ex värmen tar kontakt med felanmälan, de ser till att 
skickas vidare till ansvariga, ex HSB Värmland. 
 
Filter till luftintagen. 
Det finns nu filter till luftintagen att hämta i 29.an. Representant från Styrelsen finns där 
mellan 17.45-18.00 innan varje styrelsemöte samt på städ och fixardagen i maj och oktober. 
Nästa styrelsemöte är 18april 
 
Facebook 
Vi finns på facebook ”Vi på Sunnanvindsgränd”. Här kan du skriva om händelser, sälja-köpa-
byta saker samt tipsa om aktiviteter. Skrivelser till styrelsen skickas till brfnydal@gmail.com 
eller i brevlådan vid 29.an. Använd god ton och inga personangrepp, tack 
Välkomna till  
Årsmöte Nydal onsdagen den 2 maj. Kallelse kommer i din brevlåda. 
 

Kontakta styrelsen 
E-post: brfnydal@gmail.com                                      Brevlåda för skrivelser:  Sunnanvindsgränd 29   
Facebook:      www.facebook.com/brf-nydal               Hemsida:      www.hsb.se/norrastorstockholm/nydal 
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